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Campanha contra 
ataques continua

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Assembleia fecha acordo da PR

A categoria não concorda 
com as práticas que o Metrô 
vêm implantando (redução de 
escala base, não reposição de 
quadro, suspensão de férias, 
suspensão de progressões sa-
lariais e steps, mudança nas 
datas de pagamento). Tam-
bém repudia o rompimento 
de acordo da PR que previa 
pagamento em parcela única. 
Porém, resolveu aceitar o pa-
gamento da PR em duas parce-
las, sendo a primeira em 1º/3 e 
a segunda em 5/4 (com acrés-
cimo do dobro do IGPM) e se-
guir a luta contra os ataques 
ao Acordo Coletivo (ACT).

Nesta campanha, o Me-
trô e o governo jogaram sujo. 
Além de descumprirem o ACT, 
divulgaram mentiras para a 

categoria, com o objetivo de 
desunir os metroviários e, 
com isso, facilitar o caminho 
para a retirada de nossos di-
reitos. 

O Sindicato desmascarou 
o Metrô e o governo com de-
núncias sobre a compra de 
trens que estão parados e so-
bre o não repasse da verba 
das gratuidades. Seguiremos 
divulgando essas informações 
para ninguém cair no jogo de 
mentiras da empresa.

Foi aprovada a contribui-
ção de R$ 57,00 a ser descon-
tada na segunda parcela da 
PR, para pagamento da PR dos 
funcionários do Sindicato, de-
mitidos de 2007 e 2014 e gastos 
da campanha.

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Metrô dá golpe 
na categoria e 
privilegia alto 
escalão na PR
Acordo prevê uma fórmula 
de PR para todos os 
metroviários. Mas para 
os cargos de confiança a 
empresa inventou outra 
fórmula. Esta diferença 
pode chegar a R$ 7mil.
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Uma publicação do

Todos Contra a Privatização!

No dia 10/3 às 18:30h, acontecerá nova 
assembleia no Sindicato para dar encaminha-
mento aos novos planos de lutas contra todos 
os ataques.

Nesta assembleia defi niremos nossa pré-
-pauta da Campanha Salarial para encaminhar-
mos ao Metrô no dia 15/3.

Já estamos em ritmo de Campanha Salarial. 
Será marcada a data para o seminário da Cam-
panha e convocaremos, em breve, reuniões no 
Sindicato, com OTMI e OTMII de estação e pos-
teriormente com as demais áreas. É necessário 
nos prepararmos desde já. 

Também precisamos enfrentar a tentativa de 
privatização do Metrô, que começa pela Linha 5. 
Esta luta não se resume a nós, pois o governo 
federal também quer privatizar os metrôs de 
RS e BH, está aprovando a entrega do pré-sal e 
caminha a passos largos a aprovação do PLS 
555, que permite a privatização de todo o se-

tor público.

Sendo assim, temos que unifi car a cate-
goria e batalhar para uma luta geral da 

classe trabalhadora.

O Sindicato chama todos a 
participarem das atividades de 

nossa campanha e barrarmos 
a privatização!

Ritmo de Campanha Salarial

Assembleia: 10/3 , às 18h30, no Sindicato

Ato na estação Belém   por mais contratações: 
3/3, às 17h, em frente à bilheteria

Ato na estação Sé   contra a diminuição da escala base, 
contra banco de horas e por mais 
contratações: 9/3, às 17h

O Sindicato convida toda a categoria a participar da manifestação 
de luta das mulheres trabalhadoras no dia 8 (terça-feira), às 17h, 
com concentração no Masp.  Contra o machismo e a violência às 
mulheres. As mulheres trabalhadoras não vão pagar pela crise!

8 de março: 
Dia Internacional 

de Luta das Mulheres


